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Is kindervoeding

écht gezonder?

De winkelrekken bulken van

de voedingswaren voor de aller-

kleinsten. Slimme marketing of

beter voor je kind? Wij zochten

het uit.

Jouw slanke

zomermenu

Lekker en gezond eten tijdens

je vakantie, het is mogelijk!

De vakantieperiode is zelfs

de ideale periode om alle

excessen van het voorbije jaar te

compenseren, terwijl je toch volop geniet…

Word weer jezelf

Ken je dat gevoel

wanneer je zo in iets

opgaat dat je de tijd

vergeet? Dat gevoel

heet ‘flow’, een

gelukzalig gevoel dat

voor iedereen

bereikbaar is.

Eerste hulp bij vakantieongevallen

Vakantie betekent

rust, ontspanning en

genieten, maar een

ongeluk schuilt in een

klein hoekje. Met deze

eerstehulptips hou je

het hoofd koel, ook bij

tropisch temperaturen.

Nu overal verkrijgbaar!

«Zaal Pat ideaal als
nieuwe fuifzaal»

DezaalPATindePatronaatstraat
ligt er voorlopig maar zielig en
verlaten bij. De muren zijn be-
kladmet graffiti en het lijkt wel
alsof er in jaren niets meer aan
hetgebouwisgedaan.Nochtans
heeft de gemeente, die door een
Franse meerderheid wordt be-
stuurd, het gebouw onlangs ge-
kocht van de kerkfabriek voor
240.000euro.
«Maarikhebgeenenkel ideewat
ze ermee gaan doen», zegt ge-
meenteraadslid Luk Van Biesen
(OpenVLD).«Degemeenteheeft
het lokaal aangekocht zodat de
Franstaligescoutserzoukunnen
blijven, maar ze zouden beter

eens nadenken om het gebouw
te renoveren zodat het ook voor
andereactiviteitenkangebruikt
worden. PAT is de enige zaal in
Kraainem waar plaats is voor
200à250mensen. Zo zouer bij-
voorbeeldeengrotepolyvalente
zaal kunnen komen of kan er
plaatsgemaaktwordenvooreen
nieuwebibliotheek.Hetzouook
de perfecte fuifzaal kunnen zijn
voorde jeugd,wantdie is ermo-
menteelniet.Hetblijftopmerke-
lijk dat één van de rijkste ge-
meentesvanhet landgewoonop
zijn lauwerenblijft rustenenge-
bouwen laat verloederen.»

(KHK)

KRAAINEM

Gemeenteraadslid LukVanBiesen toont de vervallen

gebouwenwaarin de scouts nu zitten. Foto Baert

Petrus enMartha vuren een kogel af in schietclubGrizzly. Foto Baert

MARTHA (83) EN PETRUS (85)WEKELIJKS IN DE SCHIETCLUB

«Kicken als we trekker overhalen»

DIEGEM

Terwijl hetmerendeel van hun
leeftijdsgenoten hun tijd aan
breien en lezen spenderen,
trekkenMartha Vanderpelen
(83) en Petrus Vanden Broeck
(85) uit Diegem elke zaterdag
naar de schietclub inMachelen.
«Het is altijd kicken wanneer
we de trekker over halen en een
terugslag krijgen», zegt het
koppel in koor.

ROBBY DIERICKX

30jaaralhalenMarthaVanderpelenenPetrus
Vanden Broeck de trekker elke zaterdag over.
«Enwedoenhetnog steedsmetevenveel ple-
zier», aldus de 85-jarige Petrus. Het is dankzij
zijn collega’s dat het echtpaar drie decennia
geleden in aanraking kwam met de schiet-
sport. «Voordienhaddenweeen iets rustigere
hobby: vissen (lacht)», zegt Martha. «Maar
plotsmoestenwemeerenmeervooronzeou-
ders zorgen en daardoor haddenwe niet veel
tijdmeer om te gaan vissen. Plots vroegen de
collega’s van Petrus of we eens mee wilden
gaan schieten. Omdat we al onze hobby’s sa-
mendoen, ging ikookmee.»
«Nochtans had ik voordien nog met de sport
gelachen», bekent Petrus. «Telkens wanneer
ze erover begonnen te praten, schoot ik in de
lach.Maaruiteindelijkzijnweerduszelf inge-
rold. En 30 jaar later doen we het nog steeds
met veel plezier. In de beginjaren gingen we
naardeschietstandvanSabena. Indietijdkon-
den we nog wapens lenen van vrienden, wat
we dan ook deden. Maar later was dat niet
meermogelijkenhebbenweonseigenpistool

gekocht.»
Inmiddels zitten Petrus enMartha al 25 jaar
in schietclub Verenigde PistoolSchutters
Grizzly inMachelen. Indejaren90behaalden
ze samenzo’n14bekers, die zenunog steeds
met veel fierheid op hun kast hebben staan.
Totopdedagvanvandaaggaanzeelkezater-
dag een klein uurtje schieten. «Aanwedstrij-
den nemen we nu niet meer deel», zegt Pe-
trus. «De laatste jaren voelen we dat het wat
mindergoedgaat.Metéénhandschietenlukt
niet meer omdat het pistool te zwaar wordt.
Bovendien is ons zicht ondertussen niet zo
goedmeer.Daardoor schietenweniet langer

vanop25metermaarwelvanop15meter.»
Tochdoet het koppel het volgensDannyVer-
stappen, voorzitter van de schietclub in Ma-
chelen, helemaal niet slecht. Hij is dan ook
enorm fier op zijn twee oudste leden. «Dit
komt zelden voor», zegt hij. «Het is trouwens
heel leuk voor de club. Elke zaterdag hebben
ze hun eigen hoekje waar ze hun ding doen.
Sommige jongeren doen het zelfs minder
goeddanPetrusenMartha.»

Elke zaterdag
Aan stoppen denkt het echtpaar nog niet.
«Schieten is te spannend om zomaar mee te
stoppen. Het is altijd kicken wanneer we de
trekker overhalen en een terugslag krijgen.
Zo lang ons lichaam mee wil, mogen ze ons
elke zaterdag in de schietclub verwachten»,
besluit Petrus Vanden Broeck, alvorens zijn
oorbescherming en bril op te zetten en een
kogel af tevuren...

SCHIETEN IS TE SPANNEND
OM ER ZOMAAR
MEE TE STOPPEN
Martha en Petrus
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‘s Nachts goedkoop parkeren bij Match

BRUSSEL

Be Park biedt in Brussel onbenutte parkeer-

plaatsen aan van hotels en bedrijven die je kan

raadplegen via je smartphone. Be Park hoopt zo

een goedkope oplossing te bieden voor het par-

keerprobleem in de hoofdstad.

KENNY HENNENS

De smartphone-toepassing van
BeParkkande frustratie vanvele
pendelaars misschien een halt
toeroepen.Dehoofdstadverwel-
komt namelijk elke dag zo’n
750.000voertuigen,waarvanon-
geveer zo’n 570.000 op zoek zijn
naarparking.DevisievanBePark
is dan ook eenvoudig: op mo-
menten dat privégarages ter be-
schikkingzijn,kunnenparticulie-
ren solliciteren naar de vrije
plaats. «Werichten ons zowel tot
buurtbewonersdiehunautoniet
kwijtgeraken, als tot restaurants,
theaterzalen en bedrijven die op
zoek zijn naar parkeergelegen-
heid voor hun klanten», zegt op-
richter JulienVandeleene.
GebruikmakenvanBeParkisdan
ook kinderspel. Het volstaat om
lid te worden van Be Park door
een gratis account aan te maken
opdewebsitewww.bepark.beof
via de smartphone-toepassing.
«Eenmaal aangekomen op de
vrije plaats, volstaat het om een
telefoontje te doen naar het call-
center of een gratis sms te sturen
met de parkeercode erin», aldus
Vandeleene. «Via Be Park parke-
ren is ook voordeliger dan op de
openbareweg.Deprijs isvariabel
en hangt af van de locatie en de

termijn.Heteersteuurbetaaltde
klant een forfait. Vanaf het twee-
deuurwordterperminuutgefac-
tureerd.»
Automobilisten die hun wagen
voor langeretijdwillenparkeren,
kunnen een parkeerplaats op
maandelijksebasisaanvragen.De
plek moet wel elke ochtend vrij-
gemaaktworden.

Acht terreinen

Op dit moment telt Be Park in
Brusselachtparkeerterreinen,af-
komstig uit verschillende secto-
ren: grootdistributie (Match,
Mestdagh), de vastgoedsector
(Cofinimmo, INGReal Estate, Ru-
bens), hotels (Thon,Radisson) en
parkeerbeheer (Uhoda).
Ook de onderneming Carambla
biedt parkeerplaatsen aan via je
smartphone. Op de website
www.carambla.com vind je in
Brusselzo’ntienparticulierente-
rugdiehunparkeerplaatsverhu-
ren.

JulienVandeleene vanBePark: «Eenmaal aangekomenop de vrije plaats, volstaat het omeen tele-

foontje te doen naar het callcenter of een gratis sms te sturenmet de parkeercode erin.» Foto Baert

BE PARKVERHUURT ONBENUTTE PARKEERPLAATSEN BEDRIJVEN

OokBrusselsministervanLeefmilieu,EvelyneHuyte-
broeck(Ecolo),wilmeegaaninhetverhaalvanBePark
engaatzoveelmogelijkbedrijvenaansporenomhun
overtolligeparkeerplaatsenaantebieden.«Bedrijven
diehunovertolligeplaatsenniet terbeschikkingstel-
lenvanparticulierenofbuurtbewonerswillenweeen
milieuboeteopleggen», aldusHuytbroeck.Maardat
is flink tegen de zin van automobilistenvereniging
Touring.«Zijwilondernemingeneenordinairebelas-
tingopleggenvan500europerjaarperparkeerplaats.
Daardoorzaldependelaarhetbinnenkortmet55.000
parkeerplaatsenmindermoeten doen», zegt Danny
SmagghevanTouring.
Minister Huytebroek begrijpt de heisa van Touring

danweernietenzegtdatzeslechtgeïnformeerdzijn.
«Ten eerste is het geciteerde cijfer van ‘55.000 afge-
schafteparkeerplaatsen’totaaloverdreven», laatde
minister nog weten. «Van de honderdduizenden
plaatsen in Brussel zullen tegen 2030 slechts enkele
duizendenprivéparkeerplaatsenbuitendeopenbare
wegkunnenverdwijnen.Hetgaathierdusuitsluitend
over private en openbare kantoorgebouwen.» «Mi-
nisterHuytebroeck kent blijkbaar haar eigendossier
niet»,repliceertSmagghe.«De55.000bedreigdepar-
keerplaatsen komen van deminister zelf en werden
voorgesteldaandeRegionaleCommissie endeSoci-
aleRaadvoorhetBrusselsGewest.»

(KHK)

500 euro per jaar voor overtollige parkeerplaats

WEMMEL
Politiewaarschuwtvoor

gratissleutelhangers

De politie van de zone Amow
raadt iedereenaanomgoedopte
letten met mensen die gratis
sleutelhangers uitdelen. Een cri-
minele bende is namelijk een
nieuwe vorm van oplichting en
diefstal gestart via het uitdelen
van zo’n gadgets. «De daders de-
len aan tankstations of grootwa-
renhuizen een sleutelhanger uit
waarin een chip verborgen zit»,
meldtcommissarisDanielNoens.
«De chip is onzichtbaar maar
stuurt wel een signaal waardoor
criminelen hun slachtoffer kun-
nenvolgen.Doordegegevensvan
dechipoptevolgenkunnenzede
woonplaats te weten komen om
later een inbraak te plegen. De
criminelen kiezenmensendie er
welstellend uitzien of een dure
wagenhebben.» (WDS)

Veel wegenwerken in Zemst-Laar

Wie indezomermaandenvan

ennaarZemst-Laarmoet, zal re-

keningmoetenhoudenmetwe-

genwerken.

In de Linterpoortenlaan is een
aannemer bezigmet riolerings-
enwegenwerken tussendeBos-
straat en de Bautelareweg. Er is
geen doorgaand verkeer meer
mogelijk in de Linterpoorten-
laan van Zemst-centrum naar
Zemst-Bos. In de nabijgelegen
SpiltstraatenStijnStreuvelslaan
legtAquafin eenaanvoerleiding
naar de kleinschalige waterzui-
veringsinstallatie die in de Bos-
straat, ter hoogte van de Kester-
beek, moet komen. Hierdoor is
dedoorgangtussenEppegemen

Zemst-Laar onderbroken. Ver-
moedelijk kan het plaatselijk
verkeer indeloopvandezeweek
welopnieuwgebruikmakenvan
de rijweg. Doorgaand verkeer
moet de omleiding blijven vol-
gen totmiddenaugustus.
Opmaandag20augustusstarten
de werken aan de Humbeekse-
baan tussen Bos van Aa en de
grens met Humbeek (Grimber-
gen). Dewerken startenwel pas
wanneerdewerkenaandeSpilt-
straat klaar zijn. Tot vermoede-
lijk eind september zal deHum-
beeksebaan volledig afgesloten
worden voor autoverkeer. Fiet-
sers envoetgangerskunnenwel
nogde fietspadengebruiken.

(RDK)

ZEMST

Soiree Tropicale mikt op 5.000 bezoekers

EPPEGEM

Eppegemmaaktzichopvoorde

27steeditievanSoireeTropica-

le.Vandaag is ervoorde tweede

keerhetSoireeCafé, terwijl de

grote fuif zaterdaggepland

staat. JeugdhuisDe Jeppe,dat

hetevenementorganiseert,

miktop5.000bezoekers.

Het feestweekend op de
SchranshoeveinEppegemwordt
rustig op gang getrapt met het
Soiree Café deze avond. «Dat is

eengezelligebarbecuevoorjong
en oud», zegt Tom Cox. «Er is
akoestische live muziek en kin-
deranimatie. Iedereen is wel-
kom, maar zij die willen eten,
moeten zich wel inschrijven
vóór donderdagavond via
www.soireetropicale.com.
Zaterdagmiddag is er een gezel-
ligmarktjemetexotischehapjes,
workshops en kinderactivitei-
ten. De deuren openen om 15
uur.

Maar hét hoogtepunt van het
evenement vindt zaterdag-
avond met de 27ste editie van
SoireeTropicaleplaats.«Ookdit
jaar zijn er twee podia», aldus
nogTomCox. «Opdemainstage
staanSousCouche,RadioNegra
en New Latin Project gepro-
grammeerd. Deze shows wor-
den naadloos aan elkaar ge-
speeld door dj El Rubio. Na het
traditionelevuurwerkommid-
dernacht zullen Studio Brussel
dj’s Christophe Lambrecht en
Otto-JanHamdewei laten ont-
ploffen. Het tweede podium
staat dit jaar voor het eerst in
een tent. Vanaf 22 uur kunnen
debezoekersergenietenvande
beats van Radio Ultra Modern
en dj Dunja. Vorig jaar kregen
we 4.500 feestvierders over de
vloer, dit jaar mikken we op
5.000bezoekers», besluit Cox.

U als lezer kan een vrijkaart
winnen voor Soiree Tropicale.
De eerste tien lezers die een
mailtje sturen naar st@soireet-
ropicale.com met de vermel-
dingdatzeditartikel lazen,mo-
gengratisbinnen. (RDK)Deopbouwvan de fuif is nog volop bezig. Foto Galicia

DIEGEM
Shameboyopgratis

festivalweekend

Diegem (Machelen)maakt zich
opvooreengratis festivalophet
A. De Cockplein komendweek-
end. Met optredens van onder
meerShameboyenWillemVer-
mandere wordt zowel jong als
oudbereikt.
De wagens die normaal op het
A. De Cockplein in Diegem
staan, maken zaterdag en zon-
dag plaats voor een podium en
verschillende eet- en drank-
standjes. Om19.30 uur trapt de
muziekgroep 7ate9 het gratis
festival in het centrum van de
deelgemeentevanMachelenop
gang. Nadien staan ook onder
meer Horse Antlers en Garcia
Goodbye, een muziekband uit
Vilvoorde, op het podium. Sha-
meboy sluit de eerste dag met
een stomend feestje af. Op zon-
dag staat het feest in het teken
van de 11 juliviering. Hetwordt
een heuse familiehappening
met een openlucht restaurant,
kinderdiscoendoorlopendran-
danimatie voor kinderen en
jongeren. Else De Wachter
(sp.a),Vlaamsparlementsliden
burgemeester van Kapelle-op-
den-Bos, isdegastsprekeropde
viering. Afsluiter van het twee-
daagse festival is Willem Ver-
mandere die om 18.30 uur een
stomende set van Nederlands-
taligenummersbrengt.Het fes-
tival is vollediggratis. (RDK)

KORTENBERG
CharterXXLbrengt inwo-

nersnaarMiddeleeuwen

Kortenbergviertnogmaareens
feest in het kader vande 700ste
verjaardag van de onderteke-
ningvanhetchartervanKorten-
berg. Zaterdag en zondag is het
park van de Oude Abdij het de-
corvaneenmiddeleeuwsspek-
takel met allerlei activiteiten.
Zondag is ‘Zomer op straat’ ook
in het abdijpark met acrobaten
opeentouw,kippendiemuziek
spelen en een hilarische ijsco-
man.

(RDK)

DE PRIJS HANGT
AF VAN DE
LOCATIE EN DE
TERMIJN
Julien Vandeleen van
Be Park


